
 إال ذا يظلمون ال يعين احلصر، إلفادة قدمها لكنها ؛أنفسهم يظلمون كانوا ولكن)) يظلمونولكنها مفعول ((

 كما مبعصيتهم يتضرر ال حبمده سبحانه ألنه ؛يظلمونه ال فإنه تعاىل اهللا أما ؛أنفسهم إال ا يظلمون ال أنفسهم،

   . بطاعتهم أيضا ينتصر ال

 ))القرية هذه دخلواا((: قلنا إذ إسرائيل يبين واذكروا يعين)) القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ: (( تعاىل قال مث

 بأن وأمروا سجدا اهيدخلو  بأن أمروا ألم ؛وشرعي كوين نعم أيشرعي،  شرعي؟ الإو  كوين أمر ))دخلواا((

  . فعال دخلوها أيضا، هلم وأبيحت التلقا يف قريةال خلوادي

 أن الصواب املقدس، بيت ا املراد أن والصواب ؛القرية هذه نييتع يف املفسرون اختلف ))القرية هذه((: وقوله

  .)) لكم اهللا كتب التي المقدسة األرض دخلواا: ((هلم قال ىموس ألن؛املقدس بيت ا املراد

 القرية ومفهوم؛ ا الناس لتجمع قرية القرية ومسيت التجمع وهو يالقر  من مأخوذة القرية ))القرية هذه((: وقوله

 ؛مدينة ىيسم والكبري الصغري البلد العرف يف القرية مفهوم ألن ؛العرف يف هاممفهو  غري يا غامن العربية اللغة يف

 مدن فيه مكة غري أن مع القرى القرى، مأ مكة ىمستعاىل  فاهللا ؛فرق ال القرآن لغة هيو  العربية اللغة يف ولكنه

 قريتك من قوة أشد هي قرية من وكأين: (( تعاىل اهللا قال وكذلك القرى أم فسماها جدا عظيمة مدن عظيمة،

 ناهامع هذه ))قوة أشد هي قرية من كأينو ((: يقول ، مكة أخرجتك؟ اليت القريةب باليت دار املو ))  أخرجتك التي

  .القرية هذه قرية، تعاىل  اهللا مساها ذلك ومع وعظيمة كبرية أا

 فكلوا دخلواا ،))منها فكلوا(( :قوله ))رغدا شئتم حيث منها فكلوا(( )) رغدا شئتم حيث منها فكلوا (( 

 تأكلوا أن لكم فأحبنا يعين لإلباحة األمر ))فكلوا((يصري  كوين أمر هذا ))دخلواا: ((قولهيف  هنا األمر ؛منها

 أطرافها أو وسطها يف البلد من كنتم مكان أي يف يعين ))شئتم حيث(( : قوله ))رغدا شئتم حيث(( امنه

  .ونءتشا ما تأكلون

 قول خيالف مثال هذا إن يقال وال ؛ميانعكم وال ذلك يف يعارضكم أحد ال وهنيئا طمأنينة أي  ))رغدا((: وقوله 

 هذه غنائم هي ما أم اهلذ نقول)  قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي أحلت: ( وسلم عليه اهللا ىصل الرسول

  .ذلك أشبه ما وأ املزارعة املعاملة بطريق أو الشراء بطريق كان سواء األرض هذه من يأكلوا أن هلم أبيح ولكنه،

 ألن ؛القرية باب يعين ))البابدخلوا ا(( ، القرية باب باب؟ أي ))الباب أدخلوا(( ))سجدا الباب وادخلوا ((

  هو؟ عهد أي ؛للعهد أل هذه ))لبابا(( :وقوله واخلارج الداخل من حتميها أبواب هلا جيعل القرى

  .ذهين :  الطالب



 : ((قوله من مفهوما ويكون ذهنيا فيكون ألنه ليس حباضر ؛حضوريا ليسو  ذكره سبق ما ألنه ذهين؛ :  الشيخ

  . باب هلا قرية ألنه ))القرية

  .)) دخلواا(( يف الواومن  ؟من حال أنه ىعل منصوب ))سجدا(( :وقوله

 األرض في وما السموات في ما يسجد وهللا((: تعاىل كقوله اخلضوع به املراد: قيل السجود؟ ذه املراد ما

  .اخلضوع به املراد؛ ف آخره إىل ))والدواب والشجر والجبال والنجوم والقمر والشمس

  )). سجدا له وخروا العرش ىعل أبويه ورفع((: تعاىل كقوله الركوع به املراد: وقيل

 ما يسجد وهللا: ((  اآلية معىن بأن  يسلم ال القول هذا ىوعل ؛اللفظ ظاهر ألنه ؛حقيقة سجودال به املراد: وقيل

 ال وكذلك يناسبه، سجود حدأ لكلو  سجود هو بل اخلضوع مطلق معناها)) األرض في وما السموات في

 ىعل يدل ))خروا((: قوله ألن حقيقة سجدوا هم إمنا بل له ركعوا أي  ))سجدا له خروا((: قوله بأن يسلم

 دخوهلم ألن ؛إشكال فيه يكون األرض ىعل حقيقة سجود أي ))سجدا((: بقوله املراد بأن قلنا إذا وعليه ؛ذلك

 كذلك؟ اليس مكان يف ثابت هو ،يدخل يستطيع ما ساجدا كان إذا اإلنسان أن إذ متعذر احلال هذه يف

 حال تسلي احلال هذه: بسيط ذلك ىعل اجلواب فيقال ؟سجدا يدخلون كيف ))سجدا الباب دخلواا((

 دخلتم إذا :فاملراد عنه، متأخرة تكون وتارة للفعل مقارنة تكون تارة احلال ألن ؛املستقبل يف حال هي بل املقارنة

 مثاين صلى مكة وسلم عليه اهللا صلى الرسول فتح ملا وهلذا ؛النعمة هذه ىعل شكرا تعاىل هللا فاسجدوا الباب

 سنة له الفتح هذا وجعل الفتح سنة إا :قال من ومنهم الضحى سنة اإ :قال من العلماء من ؛ضحى ركعات

؛ اللفظ ظاهر عن خنرج مل حقيقته بالسجود املرادبأن  قلنا إذا بأننا أقرب وهذا ؛يصلي دخل إذا اإلنسان إنو 

 منع إن مانع، منه مينع مل ما اللفظ بظاهر بأيش؟ نأخذ أن احلديث شرح ويف القرآن التفسري يف علينا والواجب

   . ...حاال فاسجدوا دخلتموه فإذا يعين ))سجدا الباب دخلواا(( إذا بظاهره األخذ لواجباف وإال مانع منه

 هيئة اسم وحطة ،حطة يعين الكلمة، هذه قولوا ، الكلمة هذه قولوا يعين ،))حطة وقولوا(())  حطة وقولوا( (

 يف سجود ءلدعاا حديث يف ورد ما ومنه أنزله، أي رحله حط أو رحله حط: قولكم ومنه التنزيل وهو احلط من

 فهي ذنوبنا عنا حططا: واملراد التنزيل وهو احلط من فعال أي حطة هلم قيل فهم زراو  ا عين واحطط التالوة

 معىن إذا ال؟ وال فهمتم وسجدمت دخلتم إذا وتعاىل سبحانه اهللا من املغفرة اطلبو ا يعين لنا اغفر ربنا قولوا: مبعىن

  .  ذنوبنا عنا حططا: حطة

  ؟ الإو  هل يف صالة الشكر سجود شيخ:  السائل

  .مستقل ، ال :  الشيخ



  سجدة أو سجدتني؟ :  السائل

 حطة إعراب ويش ؛االستغفار عن عبارة وهو ذنوبنا عنا حططا أي حطة قولوا نعم.واحدة دةال، سج :   الشيخ

   ؟

  به. مفعول :  الطالب

 حطة مسألتنا أو ،حطة سؤالنا :التقدير حمذوف، مبتدأ خرب يقولون ؟منصوبا تكون كان مفعول طيب :   الشيخ

  .قول مقولأيش؟  نصب حمل يف واخلرب املبتدأ من واجلملة ذنوبنا حتط أن مسألتنا أي

 لكم نغفر((  :قراءاتثالث  هاففي ))لكم يغفر(( :ثالثة قراءة ويف ))لكم تغفر( :قراءة ويف ))لكم نغفر(( 

 قرأت بأيها صحيحةقراءات  وكلها ))خطاياكم لكم يغفر(( :فيها ، ))خطاياكم لكم تغفر(( :فيها ))خطاياكم

  .كجزأأ

 ذنبك يسرت اهللا إن اهمعن الذنب سرت ،عنه والتجاوز الذنب سرت هي املغفرة ))خطاياكم لكم نغفر((:  وقوله 

 يف الرأس به يوقى ما املغفر؟ هو ويش املغفر من ةمأخوذ ألا ؛املغفرة هي هذه ؛عليه يعاقبك فال عنك ويتجاوز

  املغفر، فهذاكذا يا سيد؟  احلرب

  ؟شيخ يا ىتسم ةذخو  :  الطالب

 ألن ؛بصحيح فليس السرت مبجرد املغفرة فسر ومن ؛ويقي يسرت ألنه املغفر اهذ ،ةذخو  تسمى نعم أي :   الشيخ

 لك أغفرها وأنا الدنيا في عليك سترتها قد(: قال بذنوبه وقرره مةاالقي يوم املؤمن بعبده خال إذا تعاىل اهللا

  .أيضا هاسرت وأ أجتاوز يعين )اليوم

 اإلنسان يرتكبه ما واخلطية ؛يةمط مجع اياطكم اخلطية مجع اخلطايا ؟نعم ةئخطي مجع أي ))خطاياكم(( :وقوله 

 سمىفي عمد غري عنارتكبه  ما وأما ؛عمد عن املعاصي من يرتكبه ما ة،ئاخلطيهذه  ،عمد عن املعاصي من

 ناصيةلنسعفن بالناصية ((: تعاىل اهللا قال معذور واملخطئ ؛ملوم اخلاطئ وخاطئ، خمطئ بني فرق وهلذا إخطاء

 وخطئ خمطئ فهو أخطأ خمطئ، فهو أخطأنا))  أخطأنا أو نسينا إن تؤاخذنا ال ربنا: (( وقال  ))خاطئة كاذبة

 ليسو  إخطاء فهو جهل عن كان فإن ؛عن عمد خمالفة من اإلنسان يرتكبه ما واخلطيئة طيةخلفا  خاطئ، فهو

 فوق هذا ))المحسنين وسنزيد(( : ذلك ىعل زيادة هماياخط هلم تغفر  ذلك فعلوا لو اآلن شف ؛خطيئة

 اهللا ىصل رسول اهللا فسره واإلحسان ؛باإلحسان يقومون الذين ))المحسنين((:  وقوله ؛مغفرة اخلطايا، فضل

 وال حمسن فهو الوجه اهذ على اهللا عبد فمن) يراك فإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك اهللا تعبد بأن: (وسلم عليه

   ولكن احملسنني من لكانوا به أمروا مبا قاموا لو مأ شك



 غير قوال ظلموا الذين بدل(( بدلوه حطة قالوا ما شف ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل((  

 غري القول بدلوا يعين هم إشكال فيه قيقةيف احل هذا ))قوال ظلموا الذين بدل((قوله:  يعين ))لهم قيل الذي

   ؟ هلم قيل الذي غري قوال بدلوا الإو  ؟هلم قيل الذي القول بدلوا ؟ هلم قيل الذي القول بدلوا الإو  هلم قيل الذي

  . هلمقالوا غري الذي قيل  هلم، قيل الذي غري قوال:  الطالب

  ؟باخلروف الشاة بدلت: تقول بدل كلمة لكن أي:  الشيخ

  .هلم قيل الذي القول بدلوا :  الطالب

  نعم؟ هلم قيل الذي غري قوال بدلوا يقول وهم أي :  الشيخ

  : نفسه .الطالب

 الذي لكن معروفا قوال ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين بدل(( ،فرق فيهما هو نفسه  ال :  الشيخ

 بدلوا :رييص اللفظ بظاهر أخذنا إذا ؟منيتض فيها وال قلب؟ آليةا يف هل اآلن هو أيش اللفظ من املعىن نأخذ

 يف الناس ختلفا إذا طيب نعم؟ آخر بقول بدلوه ،هلم قيل الذي القول بدلوا أم مع  هلم قيل الذي غري قوال

 اهمعن يعين تبديال هلم قيل الذي غري قوال ظلموا الذين فقال ؛قالوا :أي بدل معىن إن :فقيل اآلية هذه ختريج

 ألنه ؛يكون ما أحسن من تبديلال هنا ، يصريذلك أشبه ما أو نسوا أو أخطئوا أم ال واملخالفة تبديلال قصدهم

 ول امم من أشد وهذا ؛واملخالفة التبديل ؟ أيش بقصد وقالوه ال؟ وال هلم قيل الذي غري قوال قالوا أم تضمن

 القول عن بالتبديل عرب هولكن ؛قال معىن بدل ضمن هنا ريصي ؛تبديال قالوه وإمنا ذلك أشبه ما أو نسيانا هو قال

   . نعم أي واضح؟ املخالفة أي التبديل بذلك غلبهم هلم قيل الذين غري قالوا الذين هؤالء أن يتبني أن ألجل

 ؛هلم قيل الذي غري قوال هلم قيل الذي بالقول ظلموا الذين فبدل: والتقدير حذف فيها اآلية إن بعضهم وقال    

 دام ما ولكن ؛هلم قيل الذي غري قوال هلم قيل الذي بالقول ظلموا الذين فبدل: تقدير ،حذف اآلية يف نو كفي

 عن عرب ولكنه قال  بدل يكون معىن. حذففيه  أمر ىعل هارجيخت من أوىل فهو حذف بدون اآلية ريجخت ميكن

  .والتبديل والتغيري املخالفة أجل من ذلك قالوا أم املخالفة، إىل إىل شيء؟ أي إىل إشارة بالتبديل القول

 موضع يف ولإلظهار اإلضمار، موضع يف أظهر بل فبدلتم أونعم؟  فبدلوا: قال ما ))قوال ظلموا الذين((: وقوله 

 موضع يف أظهر ))ظلموا الذين فبدل(( :قال بل فبدلوا قال أو فبدلتم قال ما أما فهمتم؟ نعم، ؛فوائد اإلظهار

  مرت علينا . يعرفها؟ من فوائد اإلضمار موضع يف ولإلظهار اإلضمار

  .نيعالتش:  الطالب



أي مكان يف موضع  ءصدق اتصاف هؤالء ذا الوصف؟  يعين معناه أن هؤال يعين  ؟عينالتش كيف  :  الشيخ

 أن ذلك ىنمع يعين ؛الوصف ذا  املضمر حمل تصافا حتقيقحتقق أو  :األوىل لفائدةا: اإلظهار فإن له فوائد

 ذا الضمريمرجع  ىعل احلكم فائدا إذا ؛فائدة هذه بالظلم هؤالء ىعل احلكم معناه ظاملني يكون هؤالء

  .واضح؟ أظهر الذي الوصف

 بعموم احلكم تعميم منه فيؤخذ ظامل فهو له قيل الذي غري قوال بدل من فكل أيضا لغريهم مقياس هذا أن: ثانيا 

يف  تأيت ميكن ىأخر  فوائد هناك يكون قد تني،لفائد اهذ واضح الوصف علة بعموم احلكم تعميم ، الوصف علة

  . اآلية آخر

 الصالة يرتك هل و  بالصالة مأمورون أو طبعا باإلسالم مأمورين حنن املعين هل تبديل هو ما تبديل:  الطالب

  التبديل؟ هذا اإلسالم طريق غري طريق ىعل يكون شيء وكل يكون يعين 

  حطة؟ يقولوا بأن هلم اهللا أمربدل  قالوا الذي من طيب.نعم التبديل هذا :  الشيخ 

 أن منهم يطلب أن من بدال )شعيرة في حنطة( والسالم الصالة عليه الرسول عن احلديث يف ثبت كما قالوا 

 أن أمرهم اهللا ،وهذا هذا بني فرق إذا نعم؟ شعرية يف حنطة أكل بغين طعام نبغي واقال لذنوبا مغفرة هللا يسألوا

 عباس ابن يقول سجدا الباب دخول ،بطوم به ميلئون أمرا طلبوا وهؤالء اليت ارتكبوها، ذنوم من يستغفروا

 سجدا يدخلوا أن أمرهم الذي وتعاىل سبحانه باهللا استهزاء ـ باهللا أعوذـ  أدبارهم ىعل زحفا دخلوا إم: وغريه

  .زحفا يزحفون يعين ـ باهللا أعوذـ  أدبارنا على منشي ؟نعم منشي وال ندخل وال ال قالوا  ة الفتحنعم علىهللا  شكرا

 بدلوا والفعل، القول فبدلوا أيضا هفبدلو  القول وأما ؛مستقبلني مشوا ما أيضا الوراء ىعل رجعوا إم ذكر وبعضهم

 اليهود تقول كما الستة األيام حرب    إبان العرب وتص كان األمة هذه لبعض هذا حصل وقد ؛والفعل القول

 البالداملغنية تروح تغين  إن النعمة هذه على هللا شكرا يعين نعم؟ بأبي تل يف كلثوم أم ينتغ غدا: يقول كان

 مثل أا واحلقيقة بالعكساألمر  فصار الطائر هذا طائرات على اليهود طائرات تنغ احلقيقة يف لكن ة،املفتوح

 أهداف شف ؛اخليام علينا وتضرب اخلمورونسقي  رابد  بلغن ال نرجع حىت جهل أيب قول يشبه هذا ألن ؛سوء

 اهللا دين إلقامة لكن ؛ويستولوا يغلبوا أن فقط دنيوي أمر جمرد هي؟ كيف اليهود مع احلرب هذه من اآلن العرب

 والسالم الصالة عليه الرسول فتح؟ يوم يف ؟غنني غنياتامل خيلي اهللا بالد فتح إذا اهللا يقيم دين الذي ألن ؛ال

  شدة من لرحال متستكاد  نفقةعال هذه إن والسالم الصالة عليه إن حىت الرأس مطأطئ وهو الفتح عام دخل

أي  وهذا هذا بني فرق فيه))  مبينا فتحا لك فتحنا إنا(( : القرآن يقرأ وهو والسالم الصالة عليه رأسه خفض

 اغفر ربنا: (( قائلني وال ساجدين نيعخاض دخلوا ما اليهود هؤالء مثل فعل من األمة هذه من إن فأقول ؛نعم



 وهذا ؛ناعلي يغنني القيان  أصحاب مغنني ندخل قالوا ولكنهم))  أقدامنا وثبت أمرنا في وإسرافنا ذنوبنا لنا

 دخلوا لو ىحت بالقذة القذة حذو  قبلكم كان من سنن لتركبن: (وسلم عليه اهللا ىصل الرسول قول مصداق

   )لدخلتموه ضب جحر

 كانوا ولكن ظلمونا وما رزقنكم ما طيبات من كلوا والسلوى المن عليكم وأنزلنا الغمام عليكم وظللنا(( 

  )) يظلمون أنفسهم

 الظل فإن ؛الظل من لعباده هيأه مبا تعاىل تبارك اهللا نعمة  )) :الغمام عليكم وظللنا((: تعاىل قوله من يستفاد 

 الجبال من لكم وجعل((: تعاىل اهللا قالو  ))الغمام عليكم وظللنا((: لقوله العبد على اهللا نعم من احلر نع

  . أيضا الربد وعن احلر عن تكنكم ))أكنانا

 الغمام يسوق الذي هو وأنه هؤالء على ظال الغمام جعل حيث وتعاىل سبحانه اهللا قدرة على دليل أيضا اوفيه

  .  يشاء كماتبارك وتعاىل   ويدبره

 ؛ةقمش وبدون تعب بدون يأتيهم وشراب اطعام والسلوى املن بإنزال إسرائيل بين على اهللا نعمة بيان أيضا اوفيه

  . باملن وصف وهلذا

 أرانب وال ضباع هلم يهيأ مل الطيور هذه هلم هيأ اهللا ألن ؛اللحوم أفضل من الطيور حلم أن على دليل أيضا اوفيه

  .)) يشتهون مما طير ولحم((  اجلنة أهل حلم أيضا وهو الطيور هلم هيأ وإمنا

: لقوله هامن نفسه حيرم وال ا يتبسط أن فينبغي بنعمة عليه اهللا أنعم إذا اإلنسان أن ىعل دليل أيضا اوفيه 

:  اإلسالم شيخ قال وهلذا ؛املباح الشيء عن ففعيت أن ينبغي ما اإلنسان فإن ))رزقنكم ما طيبات من كلوا((

 :يقول وكأنه له اهللا أباحه ما ترك ألنه صحيح وهذا ؛مذموم فهو شرعي سبب غريل الطيبات أكل من امتنع من

 الشرعي والسبب شرعي، لسبب إال اتطيبال عن ميتنع أن ينبغي ما فاإلنسان ؛منة عليه هللا يكون أن يريد ال إنه

 اإلنسان ميتنع قد ؛بغريه يتعلق لسبب يكون وقد ،هبدين يتعلق لسبب يكون وقد ،ببدنه يتعلق لسبب يكون قد

 به تتسلى أن خيشى ألنه حملال اإلنسان يرتك قد ،احلمية باب من له تركه فيكون يقبله ال بدنه ألن اللحم من

 ما مثل لغريه مراعاة الرزق من الطيب اإلنسان يرتك قد ،؛الدنيا حياته يف طيباته يذهب أن مهه يكون حىت نفسه

 هيأكل ما بالنبيذ إال اخلبز يأكل ال كان أنه شهورعام اجلدب امل الرمادة عام يف عنه اهللا رضي عمر عن يذكر

 من متنعا إذا إنه ملهما ؛لغريه ذلك فيكون جائعة واألمة اللحم من أشبع أن ميكن ما يقول ميكن ما ألنه ؛اللحمب

 ما الفوائد نأخذ كنا إذا سؤال يف ما نعم مذموم فإنه تعففا منها امتنع وإن مبذموم فليس شرعي بسبب الطيبات

  .سؤال يف



  .))يظلمون أنفسهم كانوا ولكن((: لقوله النعمة هذه كفروا إسرائيل بين أن على دليل أيضا اوفيه 

 حق يف لنفسه ظامل الرجل هذا نقول أن يصح لكن ؛نفسه يظلم وإمنا اهللا يظلم ال العاصي أن الفوائد من اوفيه 

 مبا انتهى اآليةفوائد  هذه فوائد نعم ؛الناس حق ويف اهللا حق يف لنفسه ظامل ،هللا ظامل هو ما الناس حق ويف اهللا

  .أعلم

  .))رزقنكم ما(( :قولهل اهللا رزق من فهو نأكل امم حصل كلما أن فوائد أيضا افيه نعم

   .حرمه إنه بل بأكله اهللا يأمر مل اخلبيث وأن ،طيبات من كلوا: لقوله الطيب هو الرزق من املباح أن اوفيه 

 وقولوا سجدا الباب وادخلوا رغدا شئتم حيث منها فكلوا القرية هذه ادخلوا قلنا وإذ((  :تعاىل اهللا قال مث

  )) المحسنين وسنزيد خطاياكم لكم نغفر حطة

 قول وهو ؛يقول اهللا وأن القول إثبات ففيه ؛موسى ؟ من لسان على القول وهذا عزوجل هللا القول إثبات فيه 

 أصوات من ءشي يشبهه ال وتعاىل سبحانه صوته لكن ؛وحبرف بصوت حقيقي جمازي؟ إالو  حقيقي صحيح

  .عظيم  ألنه الصوت هذا يتخيله أن لإلنسان ميكن وال خلوقنيامل

  .))  القرية هذه دخلواا((: لقوله املقدس بيت دخول إسرائيل لبين أباح تعاىل اهللا أن على دليل أيضا اوفيه

 األبواب لكم فتحنا يقول كأنه يعين بالدخول األمر من الوعد؟ خذيؤ  أين من ؛بدخوهلا هلم اهللا وعد أيضا اوفيه 

  . فادخلوا

 عوض؟ بغري الإو  بعوض ولكن دخلوها اليت القرية هذه من إسرائيل بين أي أكلهم جواز على دليل أيضا وفيه 

 مل هنيئا رغدا شئتم حيث منها تأكلوا أن لكم أن اهمعن لكنو  لنا يباح كما الغنائم هلم يباح ما نعم أي بعوض

 ليس هذا ريصلي وا،يتملك الو  ،ميلكوا وال يأكلوا أن هلم يقال أن وميكن؛ الغنيمة سبيل على ليس إمنا عليكم رجحي

 أمتلك ما ولكن آكل أن فلي ببستان مررت إذا اإلسالمية الشريعةيف  مررت إذا إين ما مثل الغنيمة باب من

 هلم جائز فهو دخلوها ليتا البالد مثار  من وافعينت أن أما الغنيمة ملك هي األمة ذه ختصتا اليت اخلصوصية

  .شريعتنا يف حىت

: لقوله ؛واخلضوع الذل وجه على يدخلها أن البالد له وفتح اهللا نصره من على جيب نهأ على  دليل أيضا اوفيه

 مطأطئا دخلها مكة فتح حني وسلم عليه اهللا صلى الرسول كان وقد))  حطة وقولوا سجدا الباب وادخلوا(( 

 عليه النيب ذلك وبلغ )الكعبة تستحل اليوم  الملحمة يوم ليوما(: عنه اهللا رضي عبادة بن سعد: قال وملا رأسه

 تعزيرا عبادة بن قيس بنها هاأعطا و منه الراية أخذ مث )الكعبة تعظم اليوم بل سعد كذب(: قال والسالم الصالة

 والنيب ،فهم بغري لكن قصد حبسن قاهلا، فهم بغري لكنه قصد حبسن قاهلا قد كان وإن الكلمة هذه قال ملا له



 األصنام من تطهريها ألنه الكعبة تعظيم هو بل الكعبة تستحلهو  ماهذا  اليوم إن بني والسالم الصالة عليه

 تعظيم فيه بل أبدا ؟الكعبة ستحاللا فهل هذا فيه ؛بعد أن كانت بالد كفر إسالمية بالد إىل البالد وحتويل

  .صحيح هذا نعم أي ال؟ الإو  الكعبة على املعتدين الطغاة ل ستحالا فيه لكن الكعبة

 يزحفون  دخلوا بل سجدا الباب يدخلوا مل ألم ؛ورسله هللا دمضامو  إسرائيل بين مؤ ل على دليل ذاه ويف  

 يف حنطة أيش؟ حطة بدل وقالوا واستهزاء استكبارا ـ باهللا عوذأـ  ءورا ويرجعون زحفوني وراء يرجعون أستاهم على

  . ـ باهللا والعياذـ  ذنوبنا مغفرة نبغي ما بطوننا نعم؟ منأل شيء بس نبغي ،شعرية يف أو شعرة

 اجلهمية عند استوىل الم اهللا رمحه قيمال بنا بهش وقد ؛حرفوا هؤالء ألن ؛والتحريف التأويل قبح على دليل افيهو 

 عندهم استوى يف فالالم  ،ستوىلا أي ستوىا :قالوا أيضا واألشعرية اجلهميةو  املعتزلةنعم؟  حنطة يف اليهود بنون

 إسرائيل وبن حرفوا احلقيقة يف حرفوا فهم ؛صحيح هذاو  حنطة قالوا   حطة يفزيدت  اليت النون مثل زيدت اليت

 لقامت نآالقر  لفظ حرفوا لو أم إذ اللفظ حيرفوا أن يستطيعون ما ألم ؛املعىن حرفوا أولئكو  واملعىن اللفظ حرفوا

  .  معنويا أو لفظيا كان سواء مواضعه عن الكلم حتريف التحريف، قبح بيان فيه إذا ؛ضالهلم عرفو  األمة عليهم

 ))خطاياكم لكم نغفر((: لقوله ؛للمغفرة سبب واالستغفار عزوجل هللا اخلضوع مع اجلهاد أن أيضا اوفيه 

  .  ))المحسنين وسنزيد(( يا غامن؟ لقوله لالفض من أيضا زادةستولال

 فإن ؛اهللا عباد إىل إحسانا أو اهللا عبادة يف اإحسان كان سواء  ،للزيادة سبب اإلحسان أن على دليل أيضا اوفيه 

 العبد كان ما العبد عون في اهللا: ( قال أنه وسلم عليه اهللا ىصل الرسول عن ثبت وقد ؛للزيادة سبب اإلحسان

على  الكالم انتهى التحريف أن :أيضا وفيه).  حاجته في اهللا كان أخيه حاجة في كان ومن) ( أخيه عون في

   . عليها تكلمن اليت اآلية

 السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل: (( تعاىل اهللا قال مث

  )) يفسقون كانوا بما

 من يؤخذ؟ أين من ها؛حتريف وهو اهللا كلمات يف التبديل ى حترميعل دليل فيه ))ظلموا الذين فبدل(( :قال

  .)) قوال ظلموا الذين فبدل(( بالظلم وصفهم

 يف خالفوا إسرائيل بنو هل هنا مثال ؛الثاين ذكر عن به غىنيستو  عليهيستدل و  الشيء بعض ذكر ىعل دليل وفيه 

 فقط بالقول ))لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل((: تقول الكرمية اآلية والفعل؟ القول يف  أو ؟القول

 :والسالم الصالة عليه النيب عن هريرة أيب حديث من البخاري صحيح يف ثبتقد  هلكن ،الفعل كت عنس و

 غير قوال بدلوا(( يقال أن ميكن فإذا  نعم؟ والفعل القول بدلوا قد يكونف)  أستاهم علي يزحفون دخلوا أنهم(



 كله القول هذا بدلو احلطة بقول واألمر بالسجود األمر فيه الذي عزوجل اهللا قول جعلوا مبعىن ))لهم قيل الذي

 غري قوال هلم قيل كأنه ؛آخر بقول اهللا قول بدلوا ولكن الفعل ذي هو قسيمال القول بنفس هو ما املراد يعين

 ليدتب الإو  فقط لقولل اديبت لديبالت فيكون إذاف ؛هلم قيل الذي غري قول أو قوال هلم قيل كأنه هلم قيل الذي

   ؟ والفعل القول الإو  فقط الفعل

  .والقول الفعل:  الطالب

 الذين فبدل((: تعاىل قوله نإ قلنا إن القول القرآن موجب نقول ،القول القرآن يف موجود وا هم ال ال :  الشيخ

 لو حينئذ ؛آخر قوال يقولون عما عتادواا ، هم يقولون عما اعتادو ا مبعىن قوال بالقول بدلوا أي ))قوال ظلموا

((  قوله: معىن إن قلنا إذا أما به، أمروا عما بدال جعلوه الذي الفعل عن سكت نقول التفسري ذا اآلية فسرنا

 قول إىل هلم قيل ما حولوا ،هلم قيل ما كل حولوا معىن يعين))  لهم قيل الذي غير قوال ظلموا الذين فبدل

 قيل الذي القول أصل بدلوا فكأم ؛ةشعر  يف حنطة يقولوا وأن همأستا ىعل يزحفوا بأن أمروا كأم يعين آخر

 فيها يبقى وال والفعل القول لتبديل شاملة ،والفعل القول لتبديل شاملة اآلية فتكون هذا وعلى ؛لوهمتثا آخر بقول

 يف صحيح ديثاحل فإن نعم؟ هلم قيل ما غري قالوا وأم األولفسرناها ب أننا فرض لو حىت احلقيقة ويف ؛إشكال

  .  الفعل بدلوا أيضا أم وصريح ذلك

  اآلخر؟ عن يستغىن الشيء بعض ذكر:  الطالب

 هلم قيل الذي غري قوال بدلوا إم قلنا إذا أما ؛منهم الواقع القول يعين بدلوه الذي القول نإ قلنا إذا هذا: الشيخ

 ما ئذنفحي نعم؟ اهللا قول أي اهللا أمر حرفوا كأم يعين ؛فعلوه ما وهو آخر بشيء أمرا هلم اهللا أمر جعلوا أي

   .كالمه يف أراد مبا أعلم واهللا اآلخر ذكر عن به ستغناءا الطرفني أحد ذكرمن باب  يصري

 ريسبالتف نبدأ  للسببية لفاءا ))فأنزلنا(: قوله)) السماء من رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا((  :تعاىل اهللا قال

 الذين على((: وقوله. أنزلنا التبديل من منهم حصل ما فبسبب يعين للسببية فأنزلنا يف لفاءا ))فأنزلنا(( :اآلن

 فوائد ثالث له أن املاضي الدرس يف ذكرنا دقو  ؛اإلضمار مقام يف اإلظهار باب من وهذا ؛عليهم أي ))ظلموا

  الكرمي؟ عبد يبينها

  : ما حضرت . الطالب

 أقول نعم؟ ءةاالقر  يف أعرج يكون أنه يظهر بدأ اآلن وليد كان وإن وليد يبينها كيف ما حضرت؟ طيب:  الشيخ

   ؟ حممد نعم املاضي؟  الدرس؟ ما حضرت يف اإلضمار وضعم يف اإلظهار ويش ذكرنا فائدة

  .تنبيهال :اإلضمار مقام يف اإلظهار:  الطالب



  : ال . الشيخ

  .أو ختصيص هؤالء باحلكم،هؤالء على أوال احلكم :  الطالب

   ؛واحد هذا نعم وا،موهم أم ظل ،الظاهر هذا عليه دل مبا معليه احلكم ال : الشيخ

   ؛الوصف عمومب احلكم عموم احلكم، ال عمومبالوصف  عموم الوصف هذا أن :ثاين: ال الطالب

  .. يكون أن أجل من يعين معناها يعين:  الشيخ

  هم.ولغري  هلم عاما:  الطالب

  ثالثا؟ طيب ولغريهم، هلم عاما يكون أن أجل من :  الشيخ

  .التنبيه :  الطالب

 أو ضورحلل الغيبة من ظهر إذا التفات ،التفات حصل إذا فيما فيكم اهللا بارك ذكرناه هذا التنبيه ال :  الشيخ

  . بالعكس

  للتأكيد؟ سبق ما وهذا:  الطالب

سم باال يؤتى مث الضمريب يؤتى أنه على الكالم متلقي يكون اإلنسان أن عندما انتباه افيه حيصل رمبا :  الشيخ

 رمبا الضمري يقتضي الكالم سياق أن مع الظاهر جاء أليش يقال ينتبه اإلنسان النظر للفت هذا يكون قد الظاهر

 يف شاهم من على احلكمهذا  عمي أن ألجل العموم ا يراد املسألة  حال كل على لكن نعم؟ كذلك يكون

  . ظلموا أم أي الظاهر االسم هذا هيقتضي مبا معليه احلكم :والثاين ؛الوصف

 عنا كشفت لئن(( : موسى عن تعاىل لقوله ؛عذابا أي))  رجزا ظلموا الذين على فأنزلنا((  :تعاىل وقوله

 يعين) )إسرائيل بني معك ولنرسلن لك لنؤمنن الرجز عنا كشفت لئن((: ملوسى فرعون قال ،)) الرجز

 عذابا أي ))السماء من رجزا(( :وقوله. العذاب والرجز القذر النجس الرجس ألن ؛الرجس غري وهو العذاب

  . نعم الرياح وغريه ، الربدالصواعق حلجارة،كا السماء؟ من العذاب من أيشمثل  ،؛منه

 مساء فهو عالك ما كل ألن ةظفو احمل السماء تكون أن زميل الو  ،العلو هنا بالسماء املراد ))السماء من((: وقوله

  ))  معرضون آياتها عن وهم محفوظا سقفا السماء وجعلنا: (( تعاىل قوله مثل قرينة يوجد مل ما

 مصدرية كانت إذا ؛فسقوا بكوم أي مصدرية وما ؛بسبب أي للسببية هنا الباء ))يفسقون كانوا بما((: قال

 ))يفسقون كانوا بما((: وقوله ، مصدر إىل اجلملة من بل الفعل من بعده ما حيول املصدر حرف علينا مر فقد

   أو مضى فيما ،كانوا


